CONCEPT VERSLAG
Algemene Ledenvergadering NKBV-regio Limburg 2019
Datum:
Tijd:
Plaats:
1.

zondag 24 maart 2019
15:30 – 16:30 uur
Graviton Bouldergym te Sittard

Opening.
De voorzitter heet de leden welkom op deze ALV, die sinds 2014 uitmaakt van de Regiodag (sinds
2018 ‘Limburgse Bergsportdag’ geheten) en waar de leden kunnen deelnemen aan diverse
activiteiten zoals een wandeling van 16 km, een kidswandeling, boulderen en diverse workshops
waaronder ‘GPS buiten de gebaande paden’, ‘Klimtechniek en tactiek’ en ‘Tochten Wiki’. Daarnaast
een bergsport informatie hoek en een tweedehands markt. De ALV mag zich verheugen op 12
belangstellenden.

2.

Vaststellen agenda.
Voorzitter vraagt aan de leden of de voorliggende agenda compleet is en verzoekt eventuele
aanvullingen/wijzigingen in te brengen. De agenda wordt door de ALV goedgekeurd.

3.

Vaststellen verslag ALV van 14 maart 2018.
Voorzitter vraagt de leden per pagina of de vastlegging van de vergadering juist en eenduidig heeft
plaats gevonden.
Het verslag wordt unaniem door de ALV goedgekeurd.

4.

Terugblik op activiteiten 2018.
De voorzitter geeft een korte inleiding op de presentatie aangaande de activiteiten van het
afgelopen jaar (wandelen, klimmen, lezingen, jeugd, communicatie, nieuwjaarsbijeenkomst). Ook
wordt de fotowedstrijd benoemd. Deze wordt ook dit jaar gehouden onder het thema “Afzien”.
De verschillende activiteiten worden door de betreffende portefeuillehouders toegelicht. Zoals het
wandelprogramma door Hans Hendriks en het jeugdprogramma door Esther van Venrooij’.
De klimactiviteiten worden door de voorzitter toegelicht omdat er in 2018 helaas geen
klimcommissie actief was. Desondanks waren de klimactiviteiten zeer succesvol. Daarbij werd
dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van de regio Maashoek. Er zijn dit jaar 7 aanmeldingen
voor een opleiding tot SKB zodat we mogelijk in 2020 weer een actieve commissie en
klimbegeleiders hebben. De ov-cursus wordt dit jaar door de regio Maashoek verzorgd.
Er zijn in het afgelopen jaar 5 lezingen geweest. Het gemiddeld aantal geïnteresseerden nam ten
opzichte van 2017 toe van 18 naar 32 deelnemers. Het aantal is iets geflatteerd door een speciale
lezing met 80 deelnemers. Lezingen is en blijft een belangrijk onderdeel van ons programma.
De cursus navigeren met kaart, kompas en GPS was een succes. Er moest zelfs een tweede
cursus worden georganiseerd. In het totaal hadden we 20 cursisten en nog een wachtlijst voor een
komende cursus. Ook dit jaar wordt een dagcursus georganiseerd, een GPS wandeling en
daarnaast een verdiepingscursus Bergtochten en je GPS.
Het aantal deelnemers aan de LJKK (Limburgse jeugd klimkampioenschappen), dat we samen met
de regionale klimhallen organiseren, nam dit jaar af. Er vindt een vernieuwing in deelnemers plaats.
Het blijft een succes.
Esther van Venrooij van de jeugdcommissie geeft een toelichting op de jeugdactiviteiten van het
afgelopen jaar. Deze activiteiten bestonden onder andere uit avontuurlijke wandelingen, kamperen,
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buitenklimdagen en de lichtjestocht in Heerlen met na afloop een kampvuur en achtkamp bij
Neoliet. Helaas is er nauwelijks instroom van nieuwe kinderen terwijl voor de huidige kinderen het
moment komt dat ze gaan doorstromen naar andere bezigheden.
Hans Hendriks geeft een toelichting op de communicatie. We hebben gemiddeld 15 bezoekers per
dag op onze website en 300 terugkerende bezoekers. Direct na een LJKK-wedstrijd zie je een piek
in dit aantal. Facebook blijft een belangrijk medium ook omdat er nauwelijks andere middelen zijn
met zo’n groot bereik. Het aantal volgers is ook gestegen van 710 naar 755.
Afgelopen jaar hebben we de Welkomstbrief voor een belangrijk deel per mail gestuurd omdat de
voucher, die in voorgaande jaren met de post werd meegestuurd, niet meer wordt gestuurd. De
voucher gaf niet het beoogde effect. Ook dit jaar werd de agenda 2019 met het blad “Hoogtelijn”
naar de leden opgestuurd.

5.

Vaststellen Financiële realisatie 2018.
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële realisatie. Door de soepele houding van
Woerden hebben we meer subsidie ontvangen dan begroot. Voorts is er veel minder uitgegeven
aan ‘Regiokader”. Dit komt doordat er in 2018 geen SKI’s zijn opgeleid, waardoor er ook geen
kosten voor een EHBO-cursus waren. Ook de post ‘Regioactiviteiten’ viel lager uit.
Het materiaal depot is uitgebreid met 4 nieuwe klimtouwen met touwzak en dit jaar (2019) zijn 10
klimsetjes aan het depot toegevoegd.
De penningmeester geeft het woord aan Esther van Venrooij als lid van de kascontrolecommissie
die verslag doet van de bevindingen. Esther geeft een positief advies t.a.v. de financiële realisatie
2018.
Vervolgens vraagt de penningmeester of de ALV-akkoord kan gaan met de financiële
verantwoording over het jaar 2018. De ALV keurt de gepresenteerde en de door de Kascontrole
commissie nagelopen/gecontroleerde financiële verantwoording unaniem goed.
(Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de bovengenoemde presentatie ‘ALV
24 maart 2019’ en ‘Financiële realisatie 2018’)

6.

Bestuursaangelegenheden.
Het afgelopen jaar heeft Remco van Bergen zich als algemeen bestuurslid en portefeuillehouder
Klimmen teruggetrokken. Ook andere leden van de klimcommissie hielden het voor gezien zodat
de commissie werd gedecimeerd tot een lid. Dit betekende een toegenomen belasting voor de
overige bestuursleden om de klimactiviteiten zoals gemeld in de agenda van 2018 te continueren.
Peter van Putten is in 2018 gestopt met zijn activiteiten voor de communicatie. Hij was met name
actief voor de website. Peter wordt door de aanwezigen bedankt voor zijn inzet. Gelukkig heeft
Hans Hendriks deze taken op zich genomen.
Alex Bijlsma (voorzitter), Ans Bijlsma (penningmeester) en Henk van Kampen (secretaris) hebben
te kennen gegeven per 31-12-2019 hun bestuursactiviteiten voor de regio te stoppen. Alex en Ans
doen dit nu respectievelijk 8 jaar en 6 jaar en hebben de regio Limburg een gezonde boost gegeven
waarbij talloze activiteiten zijn ontstaan. Zij vinden dat het tijd wordt voor een jongere generatie om
de handschoen op te pikken en er nog meer, maar dan op hun manier, vorm aan te geven. Henk
van Kampen stopt vanwege de onzekere toekomst van zijn gezondheid en omdat hij geen contact
meer heeft met de belevingswereld van de NKBV leden. Het plezier en voldoening die een
bestuursfunctie kan brengen is verdwenen.
Alex, Ans en Henk zullen met Hans Hendriks de voorgenomen agenda 2019 met hun volle inzet
afronden. Maar we zijn dringend op zoek naar opvolgers zodat ook in 2020 activiteiten kunnen
worden georganiseerd die de leden appreciëren. Nadenken over de agenda voor 2020 begint al in
2019.
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De ALV gaat met spijt akkoord met deze ontwikkeling en dankt de aftredende bestuursleden voor
hun inzet.

7.

Beleid 2019.
De voorzitter benadrukt de beleidsdoelstelling van de regio, zoals die ook in 2018 verwoord is:
De NKBV-regio Limburg wil het vanzelfsprekende regionale aanspreekpunt zijn voor de (potentiele)
bergsporter zodat deze op basis van de door de regio geboden (toegesneden) informatie op een
veilige en verantwoorde wijze de bergsport kan beoefenen.
Dit beleid wordt gecontinueerd en waar nodig uitgebouwd.
De voorzitter doet een beroep op de aanwezigen om in vrienden- en kennissenkring te polsen of
er ook mensen zijn die onze vereniging willen helpen om het programma zoals dat op de agenda
staat te kunnen uitvoeren.
Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de op de website bijgevoegde
presentatie ‘presentatie ALV 2019 punt 7’.

8.

Vaststellen Begroting 2019.
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2019. Ten opzichte van 2018 is het
begrote tekort iets lager. Dit is toe te schrijven aan een aantal factoren. Aan de ene kant omdat de
regio dit jaar geen ov-cursus organiseert. Bovendien ontvangen we waarschijnlijk, door strengere
toepassing van de regels, minder subsidie van Woerden. Aan de andere kant wordt, door
wijzigingen in het LJKK-format, meer geld uitgegeven aan medailles. Ook nemen de overige kosten
toe door een abonnement op dropbox.
Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de eerdergenoemde presentatie ‘ALV
24 maart 2019’ en ‘begroting 2019’.

9.

Benoeming kascontrolecommissie 2019.
Voor het afgelopen jaar is de kascontrole uitgevoerd door Wim Renckens en Esther van Venrooij.
Voor komend jaar stellen zich Frans Krutzen en George Groot beschikbaar.
De leden van de vergadering gaan unaniem akkoord met de benoeming van Frans Krutzen en
George Groot.

10. Benoeming afgevaardigden naar de Vergadering van Afgevaardigden (VvA).
Dit jaar kunnen op grond van het ledental vier (4) posities binnen de Vergadering van
Afgevaardigden (VvA) door de regio Limburg worden ingevuld. Afgevaardigden worden benoemd
voor een (1) jaar en kunnen maximaal drie (3) maal achtereen benoemd worden. In de afgelopen
jaren waren de afgevaardigden:
-

2016:
2017:

Remco van Bergen, Henk van Kampen, Hans Friedrichs, Alex Bijlsma
Remco van Bergen, Alex Bijlsma, George Groot en Geert Voncken

-

2018

Hans Henriks, Josien van der Zee, George Groot en Geert Voncken

Voor het komende jaar stellen zich beschikbaar:
-

George Groot;
Geert Voncken;
Josien van der Zee;
Hans Hendriks (bestuurslid)

De leden gaan unaniem akkoord met de samenstelling van de vertegenwoordiging.
Hans Hendriks zal het vooroverleg organiseren.
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11. Rondvraag.
Frans Krutzen wijst op het feit dat oudere leden lid blijven vanwege passie voor de bergen maar
geen gebruik meer maken van de voordelen die het lidmaatschap met zich meebrengt zoals
huttenkorting en bergsportverzekering. Voor deze leden zou een soort “lidmaatschap voor het
leven” gecreëerd kunnen worden zonder de gebruikelijke kosten of tegen gereduceerd tarief. Het
voorstel is een dergelijk lidmaatschap voor te leggen aan het voorzittersoverleg en de VVA. Hoe
dit lidmaatschap er kan zien is nog een punt van overleg.
Esther van Venrooij neemt het woord en bedankt Alex en Ans Bijlsma voor hun inzet waarbij de
regio Limburg zich afgelopen jaren als een levende organisatie manifesteerde.

12. Sluiting.
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 16.30 uur de vergadering, waarna
eenieder nog de kans krijgt om tot 17:00 uur deel te nemen aan de activiteiten van deze Limburgse
Bergsportdag.
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